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Sammanfattning 

 
Val av teknik kan vara ett problem vid utveckling av applikationer eftersom det finns många 
olika valmöjligheter. Responsiv webbdesign och native applikation är två tekniker som valts 
för undersökning i denna kandidatuppsats. Syftet är att ge en vägledande beskrivning kring 
när respektive teknik bör användas. Vidare belyses fördelar och nackdelar med respektive tek-
nik och faktorer som kan påverka val av dem. Kandidatuppsatsens forskningsparadigm är in-
terpretativism och kvalitativ metod används med hjälp av intervjuer och litteraturstudie. Re-
sultatet visar att identifierade faktorer som kan påverka val av teknik är funktionalitet, kost-
nad, utvecklingstid, utveckling och underhåll, användarupplevelse samt målgrupp. Kandidat-
uppsatsen resulterar i en beskrivning för när respektive teknik bör användas. 
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Abstract  
 
Choice of technology may be a problem in the development of applications because it exists 
many options. Responsive web design and native application is two techniques that is exami-
ned in the study. The purpose of the study is to give an indicative description of when each 
technology should be used. It highlights the advantages and disadvantages of each technology 
and factors that may influence the choice of them. The research paradigm of the study is inter-
pretivism and qualitative methods are used with interviews and literature. The result shows 
that the factors identified which can influence the choice of them are functionality, costs, time 
of development, support and development, user experience and target group. The study results 
in a description of when each technique should be used. 
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1. Inledning 
 
Kapitlet inleds med bakgrund till kandidatuppsatsens ämne. Därefter presenteras problemfor-
mulering med tillhörande frågeställningar samt syfte med kandidatuppsatsen. Vidare beskrivs 
kunskapstyp uppsatsen genererar i avsnittet “kunskapsbidrag”. Avgränsning beskrivs även 
för att klargöra området för undersökningen och avslutningsvis definieras en begreppsbe-
skrivning och disposition 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Med dagens teknik har företag möjlighet till att finnas tillgängliga på ett flertal olika mobila 
enheter. Dessa innefattas inte endast av datorer utan även ett stort utbud av mobila enheter, 
exempelvis surfplattor, läsplattor och smarttelefoner. Internetstiftelsen i Sverige (2015) be-
skriver att 77 % av Sveriges befolkning äger en smarttelefon och 59 % äger en surfplatta. Ef-
tersom Internet kan användas från alla dessa mobila enheter är det en god idé att utforma en 
anpassad design av applikationer till enheterna för att öka omfattning på användargruppen.  
 
Det finns olika tekniker för att utveckla en design för applikationer, två av dessa är responsiv 
webbdesign och native applikation. Responsiv webbdesign används för webbsidor och skapar 
en utformning som kan användas på olika typer av enheter. Utformningen är dynamisk och 
anpassas beroende på enheten som besöker webbsidan. (Jiang m.fl. 2014). Webbsidan känner 
därför av vilken enhet som används och utformar designen efter dess mått så att innehållet 
presenteras som avsett.  
 
Till skillnad från responsiv webbdesign är native applikationer en programvara som är ut-
vecklad för specifika mobila enheter. För att ha möjlighet att använda native applikationer 
måste användare ladda ner dessa manuellt från en specifik applikationsbutik till den mobila 
enheten. Apples App Store är ett exempel på en applikationsbutik som används för nedladd-
ning av native applikationer. (Designmodo 2014).  
 
För företag i ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen av en applikation kan det vara svårt att 
veta den mest lämpade tekniken för dem. Beroende på olika faktorer kan teknikerna vara mer 
eller mindre användbara i olika situationer. Därför undersöker kandidatuppsatsen vilka dessa 
faktorer kan vara samt styrkor och svagheter med responsiv webbdesign och native applikat-
ion. 
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1.2 Problemformulering och frågeställning 
 
Responsiv webbdesign och native applikation är två populära tekniker som används i stor ut-
sträckning idag (Statista 2016; Web service award 2016), vilket motiverar kandidatuppsatsens 
ämne. Vid utveckling av en applikation ställs företag inför olika valmöjligheter när det gäller 
design och utformning av projektet. Ett sådant val berör bland annat teknik för applikationen 
och baserat på företagens förutsättningar och krav kan det medföra svårigheter att välja den 
mest lämpade tekniken. För att underlätta beslutet är det därför viktigt att belysa för dessa fö-
retag vilka fördelar och nackdelar teknikerna har, samt när de är användbara. Författarna har 
en teori om att vissa faktorer kan påverka beslutsfattande av teknik, vilket denna kandidatupp-
sats ämnar att undersöka. Idag finns inga jämförelser mellan teknikerna som beskriver när de 
är mest lämpliga att använda, vilket leder till följande frågeställning:  
 
“När är teknikerna responsiv webbdesign och native applikation lämpligast att använda vid 
utveckling av applikationer och vilka faktorer kan påverka detta?” 
 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka och identifiera faktorer som kan påverka 
när respektive teknik är användbar. Utifrån dem ges en beskrivning av teknikernas fördelar 
och nackdelar vilket leder till en vägledande beskrivning för val av teknik. Kandidatuppsatsen 
ska bidra med kunskap inom ämnet informatik och kunna användas för vidare forskning inom 
ämnet. 
 
 
1.4 Kunskapsbidrag  
 
Kandidatuppsatsen är främst riktad till företag i början av utvecklingsprocessen för att ge väg-
ledande kunskap kring val av teknik när det gäller responsiv webbdesign och native applikat-
ion. Företag med befintlig teknisk lösning kan även ha nytta av denna kandidatuppsats för att 
få kännedom om när respektive teknik bör användas. Det kan då medföra nya tekniska lös-
ningar hos företagen. Syftet med vägledande kunskap är enligt Goldkuhl (2011) att få vägled-
ning genom vilka val som bör göras i olika situationer. Vägledande kunskap är en blandning 
av förklaringskunskap och värdekunskap. Förklaringskunskap kan ha kausala, systemteore-
tiska eller handlingsorienterade förklaringar som har förutsägande karaktär. Kandidatuppsat-
sens resultat ger kausala förklaringar eftersom orsak till varför företag bör välja den ena eller 
andra tekniken kan bero på vissa faktorer. Värdekunskap är önskvärda värden handlingen för-
väntas leda till. Det handlar om att utveckla mål, värderingar, preferenser och visioner. (Gold-
kuhl 2011). Kandidatuppsatsen ger även värdekunskap då kunskap förmedlas om det mest 
önskvärda i olika situationer.  
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Förutom att kandidatuppsatsen är viktig för företag är den även viktig inom akademin, då 
kunskap inom ämnet informatik utökas. Vidare forskning kan därefter utföras för identifiering 
av ytterligare faktorer som kan påverka val av teknik. Om forskning med fler informanter 
görs kan dessutom ökad giltighet för resultatet uppnås. Kandidatuppsatsen kan även vidareut-
vecklas genom utökning av fler typer av tekniker och när dessa bör användas. 
 
 
1.5 Avgränsning  
 
Kandidatuppsatsens ämne är inom ramarna för informatik och informationssystem, vilket är 
ett vetenskapligt område där användning av informationsteknik studeras och hur sådan teknik 
bör utformas (Nilsson 2016). 
 
Intervjuer som ligger till grund för kandidatuppsatsen sker endast med personer som arbetar 
på IT-företag med erfarenhet kring utveckling med responsiv webbdesign och native applikat-
ion. Informanterna har olika befattning för att svar på frågor ska vara från olika synvinklar. 
Anledningen till detta är att olika befattningar kan ge olika subjektiva uppfattningar, vilket 
kandidatuppsatsen ska ta hänsyn till. IT-företagen är belägna inom Sverige eftersom det är 
praktiskt och kräver ingen tid för översättning av intervjusvar. Även risk för eventuella miss-
förstånd eller tolkningsfel minimeras.   
 
Andra tekniker för utformning av applikationer kommer inte beröras i denna kandidatuppsats 
då fokus är på teknikerna responsiv webbdesign och native applikation. Anledning till detta är 
att arbetet i sådant fall blir mer omfattande och inte sker inom den tidsram kandidatuppsatsen 
kräver. 
 
 
1.6 Begreppsbeskrivning 
 
Responsiv webbdesign är en teknik med möjlighet att designa en dynamisk webbsida som 
anpassas till den enhet som besöker webbsidan (Meltem Huri och Murat 2013). 
 
Native applikation är en mjukvara med begränsad funktionalitet som är speciellt utvecklad 
för mobila enheter (Techopedia 2016).  
 
Push-notifikationer är meddelanden som uppkommer på mobila enheter. Applikationsutgi-
vare kan skicka dessa vid olika tidpunkter oavsett om användaren är i applikationen eller inte 
(Urbanairship 2016).  
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Operativsystem är en samling program som ger användare och tillämpningsprogram tillgång 
till enhetens maskinvaruresurser (Nationalencyklopedin 2016). 
 
Applikationsbutik är en digital marknadsplats för applikationer i bland annat mobila sam-
manhang (Apple 2016).   
 
UX- och UI-designer är en designer som arbetar med användargränssnitt. UX står för User 
Experience och UI står för User Interface (WebdesignerDepot 2016). 
 
CSS/CSS3 syftar till Cascading Style Sheet och är ett språk för att beskriva design och pre-
sentation av ett HTML-dokument (W3Schools 2016). 
 
Mobil enhet är en handhållen tablett eller annan enhet som är tillverkad för bärbarhet. Dessa 
är både komptakta och lätta och är även känd som en handdator. Många av dessa har gemen-
samma funktioner, exemplevis touchskärm och kan ansluta till internet via 3G eller 4G. (Te-
chopedia 2016)  
 
Kodblock är en del av en datakod eller ett helt program (Almaany 2016). 
Skript är text som innehåller instruktioner eller kommandon till dataprogram (Synonymer 
2016). 
 
 
1.7 Disposition 
 
Kandidatuppsatsen är uppdelad i sex kapitel vilka är inledning (1), teori (2), metod (3), empiri 
(4), analys (5) samt slutsats och reflektion (6).  
 
Kapitel ett beskriver bakgrund, problemformulering, syfte samt begreppsbeskrivning för kan-
didatuppsatsen. I kapitel två beskrivs tidigare forskning och teorier kring kandidatuppsatsens 
ämne. Kapitel tre beskriver forskningsansats och de metoder som används. I kapitel fyra sam-
manställs empiri i form av intervjuer. Kapitel fem analyserar information framtaget från teo-
rier och empiri. Avslutningsvis presenteras slutsats samt ett reflektionsavsnitt i kapitel sex. 
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2. Teori  
 
I teorikapitlet beskrivs tidigare forskning för att motivera till den teori som valts. Vidare besk-
rivs teknikerna responsiv webbdesign, native applikation samt en jämförelse mellan dessa. 
Avslutningsvis under rubriken “Personality and Decision Processes” beskrivs den teori som 
tillämpas i analysdelen  
 
 
2.1 Tidigare forskning  
 
Granskning av litteratur och tidigare forskning visar på att det finns flera teorier kring tekni-
kerna responsiv webbdesign och native applikation. Exempelvis i en artikel från Designmodo 
(2014) beskrivs några få faktorer som kan spela roll för beslut av teknik samt en kort beskriv-
ning kring när teknikerna ska användas. Studierna har dock inte ett specifikt perspektiv för 
hur identifiering av påverkande faktorer och val av teknik sker. Därför motiveras kandidat-
uppsatsen att utgå från ett specifikt perspektiv för att kunna besvara frågeställningen. Ett ex-
empel på teori som valts bort är “Theory of Technology” (Arnold m.fl. 2016) eftersom den 
har ett teknologiskt perspektiv med fokus på design, vilket inte är relevant för denna kandidat-
uppsats. Därför väljs teorin “Personality and Decision Processes” (Brim m.fl. 1962) med ett 
psykologiskt perspektiv som underlag för att undersöka beslutsprocess kring val av teknik. 
Teorin ska vara till hjälp för att förstå hur beslut kring val av teknik sker för att vidare identi-
fiera faktorer som kan påverka valet.  
 
 
2.2 Personality and Decision Processes  
 
Orville Gilbert Brim Jr. var en socialpsykolog som tillsammans med David C. Glass, David E. 
Lavin och Norman Goodman fann ett sätt att beskriva människors beslutsfattande. I teorin 
“Personality and Decision Processes” anses beslutsfttandet ske i form av en process. År 1962 
publicerades boken “Personality and Decision Processes: Studies in the Social Psychology of 
Thinking” där teorin om beslutsfattande presenteras. 
 
Processen delas in i sex olika delar som vanligen sker i en länkad sekvens; (1) Identification 
of the problem, (2) Obtaining necessary information, (3) Production of possible solutions, (4) 
Evaluation of such solutions, (5) Selection of a strategy for performance, (6) Performance of 
the selected action or actions. Denna formulering av processen beskrivs vara igenkännbar ef-
tersom många av delarna tidigare har uppkommit i beslutsanalyser och problemlösningsbe-
skrivningar. 
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1. Identifiera problemet 
Det första steget innebär att personen har kännedom om att det är en problematisk si-
tuation vilket kräver uppmärksamhet och definition. Ibland kan personen försvara sig i 
sådan situation då denne förnekar existensen av problemet eller identifierar problemet 
inkorrekt.  
 

2. Erhålla nödvändig information 
Syftar till att personen försöker hitta information som är relevant för situationen och 
det avgörande beslutet. Denna information ska hjälpa personen att få en inblick över 
bakgrunden som sedan ska ligga till grund för beslutsfattandet. 
 

3. Producera möjliga lösningar 
I detta steg tas möjliga lösningsförslag fram på problemet baserat på insamlad inform-
ation från tidigare steg.  

 
4.  Värdera lösningarna 

När möjliga lösningar på problemet tagits fram värderas dessa för att därefter kunna ta 
ett beslut. Vid värdering jämförs lösningarna med varandra för att finna den mest opti-
mala för situationen. Både detta steg och steg (5) anses vara den tidpunkt då personen 
fattar beslutet.  

 
5. Hitta en strategi 

När beslutet har fattats väljer personen en möjlig strategi för hur lösningen av besluts-
fattandet ska ske. 

 
6.  Utföra vald handling 

Detta steg syftar till då personen utför lösningen för beslutsfattandet. I många fall 
medför detta att personen minns lösningen till framtida beslutsfattande och kan ha an-
vändning av det. Upprepning av processen gör att personen får lärdom och erfaren-
heter kring hur beslut ska fattas. 

 

Resultat av lärande gör att många individers beteende blir till en rutin baserat på tidigare till-
fällen av lyckade och tillfredsställande lösningar. Detta leder till att en individ flera tillfällen i 
livet inte längre behöver ge avsiktlig uppmärksamhet till dennes beslut och val. När en lik-
nande situation återigen uppstår är utförande av handlingen baserat på det bästa alternativet 
individen lärt sig från tidigare. Om en situation däremot är ny och tidigare framgångsrik lös-
ning inte finns är beslutsfattandet inte baserat på rutin. (Brim m.fl. 1962).  
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Detta förslag på teori är sekventiell eftersom beslutsprocesser delas upp i delar som alltid 
kommer i samma ordning. Fler författare kritiserar dock att processen sker i olika delar i följd. 
Exempelvis beskriver Hansson (1994) att en författare med sitt empiriska material hävdar att 
olika stadier utförs parallellt snarare än i sekvens. 
 
 
2.3 Responsiv webbdesign  
 
När användare besöker en webbsida förväntas all nödvändig information att nås med minsta 
ansträngning. Användare vill undvika att behöva skala om storleken, scrolla och navigera 
mellan olika användargränssnitt för att finna aktuell information. Traditionella medel har tidi-
gare inte varit tillräckliga för att utveckla en enda design för en webbsida som fungerar på alla 
enheter och  dessutom uppfyller användares behov. Responsiv webbdesign möjliggör att an-
vändare kan få en god användarupplevelse för en webbsida oavsett enhet som används. (Huri 
Baturay och Birtane 2013).  
 
Responsiv webbdesign grundades av utvecklaren och webbdesignern Ethan Marcotte. Genom 
Marcottes intresse av arkitektur väcktes idén om att tillämpa arkitekturkoncept på webbde-
sign. Målet var att utveckla en anpassningsbar design till användares olika enheter vilket 
ledde till responsiv webbdesign. (Abdulrehman m.fl. 2014). Sedan begreppet myntades 2010 
har tekniken varit populär och används idag i stor utsträckning i ett flertal olika projekt. Syftet 
med responsiv webbdesign är att skapa ett optimalt användargränssnitt oberoende av om 
webbsidan besöks via en smarttelefon, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator. (Huri 
Baturay och Birtane 2013). Om storlek på webbläsare ändras kommer den responsiva webb-
designen medföra att olika varianter av grunddesignen visas. Varje variant av grunddesignen 
anpassas efter storleken på bildskärmen vilket då medför att element flyttas eller förändras i 
relation till bildstorleken. (Danielsson 2014). När användare besöker en responsiv webbsida 
behövs det därför varken zoomas in eller ut för att innehållet på webbsidan ska bli läsbart. 
Dessutom är navigeringen enkel vilket betyder att användare kan minimera scrollning. (Huri 
Baturay och Birtane 2013).  
 
För att möjliggöra anpassning av applikation till skärmstorlek används tre grundläggande 
komponenter, dessa är “media queries”, “fluid grids” och flexible images”. Media queries syf-
tar till en modul i CSS3 som gör det möjligt att skapa skräddarsydda vyer för olika enheter. 
Det innehåller ett antal uttryck i form av ett villkor som uppfylls beroende på vilken enhet ap-
plikationen körs på. Olika utformningar av designen kommer därmed presenteras. De flesta 
webbläsare stödjer media queries, exempelvis Firefox 3.6 +, Safari 4 +, Chrome 4 +, Android 
2.1 + och Internet Explorer 9 +. Fluid grids gör att design för innehåll blir flexibelt och ger en 
god användarupplevelse. (Frain 2012). Begreppet syftar till flytande och proportionell utform-
ning då tillgänglig skärmyta beräknas för att element ska kunna skalas om i relation till vyn. 
(Huri Baturay och Birtane 2013). Flexible images syftar till att media som exempelvis bilder 
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och videos är flexibla och anpassningsbara. Media måste vara tillräckligt stora för att kunna 
presenteras på stora skärmytor. Detta medför att enheter med mindre skärmyta ändå måste 
ladda ned objekten i fullständigt format trots att de endast ska presenteras i en specifik pro-
cent av den fullständiga storleken. (Frain 2012). 
 
Utvecklare behöver med hjälp av responsiv webbdesign enbart utveckla och designa en webb-
sida som kan användas av alla enheter. (Designmodo 2014). Eftersom endast en kodbas an-
vänds för alla enheter minskar det underhållskostnader och är även tidseffektivt. Däremot krä-
ver det både erfarenhet och tid för att lyckas skapa en responsiv webbsida som har god an-
vändarupplevelse och anpassad till samtliga enheter. (RapidValue 2016).  
 
När en användare surfar in på en responsiv webbsida kan det ske en fördröjning innan sidan 
blir synlig. Anledningen till det är att möjliga skript och bilder på webbsidan måste laddas in-
nan det går att se webbsidan. Vissa användare anser att det är en nackdel men det finns olika 
lösningar för att undvika detta. Ett alternativ är att använda adaptiva bilder vilket innebär att 
bilderna anpassar sig dynamiskt och skalar om sig till lämplig storlek för webbplatsen. Ett an-
nat alternativ är att använda en metod kallad “lazy loading” vilket tillåter webbsidan att läsa in 
objekten vid senare skede och istället välja textinnehåll som högsta prioritet att visa för an-
vändarna. (Hongkiat 2016).  
 
Olika enheter har olika storlek på skärmen vilket betyder att en responsiv webbsida kommer 
se olika ut beroende på enhet och skärmstorlek. När en responsiv webbsida besöks från en 
mobil enhet med mindre skärmutrymme, exempelvis en smarttelefon, kan användare i vissa 
fall inte hitta specifika funktioner. Anledningen till det är att dessa ibland göms för att istället 
ge plats åt andra huvudfunktioner som anses viktigare. (Falcon 2013). Vidare beskriver Fal-
con (2013) att responsiv webbdesign fungerar bättre för informationsdrivna webbsidor snarare 
än funktionsdrivna. Om funktionsdrivna webbsidor är responsiva kan navigeringsmenyer vara 
synliga på skärmen och användaren kommer därmed inte hitta den specifika knappen som ska 
användas, menar han. Det finns dock lösningar på detta då ett alternativ kan vara att använda 
rullgardinsmenyer för mobila enheter istället för en navigeringsmeny. Alternativt kan funkt-
ionalitet gömmas i exempelvis en knapp i hörnet av skärmen och endast uppkomma när den 
behövs. Båda alternativen kan lösas med CSS och Javascript. (Hongkiat 2016).  
 
 
2.4 Native applikation 
 
År 2007 visade Steve Jobs den första iPhonen vid MacWorld Expo i San Fransisco vilket 
gjorde att användandet av native applikationer ökade kraftigt (Eelde 2010). Native applikat-
ioner finns för ett flertal olika operativsystem, de mest efterfrågade är Googles Android, Ap-
ples iOS samt Microsofts Windows Phone. Vid utveckling av native applikationer anpassas 
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dem till specifika operativsystem, och beroende av operativsystemet används olika program-
meringsspråk. För Googles Android används programmeringsspråket Java, för Apples iOS 
används Objektive C och för Microsofts Windows Phone används .NET Framework. (Jobe 
2013).  
 
Native applikationer utformas med begränsad och isolerad funktionalitet inom ett specifikt 
område, så som spel eller kalkulator (Techopedia 2016). Det finns ett stort utbud av olika ty-
per av native applikationer och varianter av dessa som gör att användare har möjlighet att 
välja vilka native applikationer de föredrar (Phuc Huy och vanThanh 2016). Native applikat-
ioner laddas ned på mobila enheter från en specifik applikationsbutik, exempelvis Google 
Play eller Apple Store (Designmodo 2014), vilket medför att det tas utrymme från den mobila 
enheten (Designmodo 2014). I applikationsbutikerna finns sökmekanismer samt topplistor 
som kan filtrera på kategorier. De kan dessutom antingen vara gratis eller kosta att ladda ner 
dem. (Buettner och M.Simmons 2011). Vid utveckling och uppdatering av native applikat-
ioner tar det upp till två veckor att få dem godkända och tillgängliga på applikationsbutiken 
vilket begränsar flexibiliteten. Vidare så  är native applikationsutveckling en av de dyraste 
lösningarna av de olika teknikerna idag. (Designmodo 2014). 
 
Det märkbara med native applikationer är dess snabbhet och möjlighet att utnyttja den mobila 
enhetens hårdvarufunktioner, exempelvis kamera, ficklampa eller högtalare (Phuc Huy och 
vanThanh 2016). Dessutom kan de användas utan att den mobila enheten är uppkopplad på ett 
nätverk vilket gör att användare kan utnyttja dem oberoende av plats. Native applikationer är 
optimalt när det krävs komplexa interaktioner, mycket processorkraft och tillgång till hårdva-
rufunktioner. Ett exempel när dessa kommer till nytta är mobilspel, då native applikationer 
medför att användaren får en god spelupplevelse. (Buettner och M.Simmons 2011).   
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3. Metod  
 
I detta kapitel beskrivs forskningsmetod för att ge förståelse av vilken typ av ansats som an-
vänds. I datainsamlingsmetod beskrivs tillvägagångssätt för insamling av data och i dataana-
lysmetod beskrivs hur data analyserats. Vidare beskrivs forskningsparadigm för kandidatupp-
satsen samt presentation av de informanter som deltar i undersökningen.  
 
 
3.1 Forskningsparadigm  
 
Kandidatuppsatsen bedrivs utifrån paradigmen interpretativism, vilket innebär att den sociala 
kontexten av informationssystemet beaktas vid undersökning av responsiv webbdesign och 
native applikation. Interpretativism innebär att det finns multipla subjektiva uppfattningar 
kring verkligheten som kan göra att olika företag med olika kulturer och värderingar kan se på 
användning av respektive teknik från olika perspektiv. Det innebär även att det kan finnas 
olika tolkningar av en fråga som gör att olika slutsatser kan dras. Typiskt för interpretativism 
är att använda kvalitativ dataanalys genom exempelvis intervjuer för att få djupare förklaring 
och beskrivande information i form utav berättelser och förklaringar (Oates 2006).  
 
Eftersom kandidatuppsatsen utgår från teorin “Personality and Decision Processes” (Brim 
m.fl. 1962) med ett psykologiskt perspektiv är paradigmen interpretativism lämplig. Detta ef-
tersom kandidatuppsatsen analyserar hur olika IT-företag uppfattar verkligheten från deras 
perspektiv och hur resonemang kring val av teknik sker. Detta kan därmed ge olika subjektiva 
uppfattningar och olika resonemang hos personerna kan göra att de drar olika slutsatser. Detta 
innebär att uppfattning om fördelar och nackdelar för teknikerna samt när respektive teknik 
bör användas kan skilja mellan olika IT-företag beroende på deras subjektiva uppfattning, vil-
ket kandidatuppsatsen tar hänsyn till. 
 
 
3.2 Dataanalysmetod 
 
Två vanliga metoder för dataanalys är kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa metoder är 
lämpligt att använda för djupgående undersökning med väl beskrivna detaljer. Kvantitativa 
metoder är istället lämpligt när undersökningen generaliserar reslutat utifrån en mindre grupp. 
Vidare finns det ett flertal olika metoder att använda inom respektive metod. (Eliasson 2006).  
 
Vid kvalitativ analys undersöks och organiseras insamlat datamaterial, exempelvis intervjuer 
eller observationer. Det innefattar nedbrytning av data för undersökning av mönster. Fejes och 
Thornberg (2015) förklarar att kvalitativ analys kan ha flera syften då ett exempel kan vara att 
på ett mer eller mindre detaljerat sätt redogöra för ett fenomen. Ett fenomen kan vara sociala 
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interaktioner, delade föreställningar eller subjektiva erfarenheter där det sistnämnda redogörs i 
denna kandidatuppsats. Genom detta syfte kan analysen då fokusera på jämförande av flera 
fall för att hitta gemensamma nämnare eller skillnader. (Fejes och Thornberg 2015). Främsta 
fördelen med denna metod är dess flexibilitet eftersom det är möjligt att anpassa undersök-
ning efter situation beroende på utfall (Eliasson 2006). 
 
Kandidatuppsatsen utgår från kvalitativ metod då det är lämpligt i förhållande till frågeställ-
ning, teori och paradigm. Kvalitativ metod passar dessutom bra eftersom kandidatuppsatsen 
även utgår från en psykologisk teori. I denna kandidatuppsats sker ingen beräkning eller gene-
ralisering av samband med hjälp av siffror eftersom det då är mer lämpligt med kvantitativ 
undersökning. (Eliasson 2006).  
 
 
3.3 Forskningsmetod  
 
Enligt Judith Bell (2006) ger metoden för fallstudier möjlighet för forskare att studera en av-
gränsad aspekt eller ett specifikt problem på en detaljerad nivå. Tidsrymden är i vanligt fall 
begränsad, men kan sträcka sig över en längre period. Lämpliga datainsamlingmetoder för 
fallstudier är observationer och intervjuer. Eriksson och Wedersheim-Paul (2008) beskriver 
att inom fallstudier belyses ett fenomen inom dess verkliga ramar, då det inte dras en tydlig 
gräns mellan fenomenet och de sammanhang som studeras. Forskarna beskriver även att det 
är vanligt att använda många enskilda datakällor som kan vara både kvantitativa och kvalita-
tiva.  

Denna kandidatuppsats är en fallstudie då undersökningen sker i ett specifikt fall när företag 
ska göra val när det gäller teknikerna responsiv webbdesign och native applikation. Fallstu-
dien beskrivs i detaljnivå för att kunna identifiera vilka faktorer som kan påverka teknikval. 
Dessa fenomen undersöks inom dess verkliga ramar med hänsyn till dess sammanhang, då 
sammanhang syftar till när respektive teknik bör användas och påverkande faktorer identifie-
ras. Fallstudie är i detta fall lämplig forskningsmetod i samband med kvalitativ dataanalys och 
forskningsparadigmen interpretativism.  
 
 
3.4 Datainsamlingsmetod  
 
Kandidatuppsatsen är baserad på datainsamlingsmetoderna intervju och litteraturstudie för att 
utforma en kvalitativ undersökning. 
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3.4.1 Litteraturstudie 
 
Vid utformning av en undersökning är befintliga litteraturstudier en viktig del för att ge grund 
till undersökningen. Litteraturstudie innefattar olika typer av vetenskapliga artiklar, tidsskrif-
ter, litteratur etcetera, och är vanligtvis ett komplement till information kandidatuppsatsen tar 
fram med hjälp av andra metoder. (Bell 2006). I denna kandidatuppsats har källor granskats 
kritiskt för att information i undersökningen ska vara vetenskapligt baserad. Källor har jäm-
förts med varandra för att finna det som anses trovärdigt och användbart i kandidatuppsatsen. 
 
 
3.4.2 Intervju  

 
För att på ett effektivt sätt samla in detaljerad information från en eller flera personer för un-
derlag till undersökningar är intervju en lämplig metod (Oates 2006). Intervju är flexibelt i be-
märkelse att intervjuare kan gå in på motiv och känslor vilket inte är möjligt med andra in-
samlingsmetoder, exempelvis enkäter. Respons från svar via intervjuer kan ge känslomässiga 
intryck, vilket inte skriftliga svar kan avslöja. (Bell 2006). Materialet kan behandlas både 
kvantitativt och kvalitativt för att visa på likheter och skillnader (Eriksson m.fl. 2008). Det 
finns tre olika former av intervjuer att tillämpa beroende på hur svar ska tillhandahållas av frå-
gor, vilket är strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad intervju. Med strukturerad in-
tervju används en intervjuguide där frågorna är utformade i förväg, vilket gör att intervjuare 
styr intervjun. Semi-strukturerad intervju är i likhet med strukturerad intervju baserat på en 
intervjuguide där teman och huvudfrågor är definierade, men ger även rum för avvikelser från 
guiden om intressanta ämnen tas upp (Justesen m.fl. 2010). Ostrukturerad intervju utgår från 
ett tema som intervjuaren och informanten har ett samtal kring. Detta sätt ger möjlighet för 
intervjuaren att finna frågor under samtalets gång och kunna gå djupare in på specifika äm-
nen. (Bell 2006).  
 
I kandidatuppsatsen används intervjuer som datainsamlingsmetod då det är optimalt i förhål-
lande till dataanalysmetod samt forskningsparadigm. I och med att kandidatuppsatsen använ-
der en psykologisk teorimodell kan intervjuer även vara ett bra sätt att förstå hur informan-
terna resonerar kring val av teknik. Intervjuerna är semi-strukturerade då en intervjuguide ut-
formas innan intervjutillfälle och efterföljs under tillfällets gång, men även frågor utöver gui-
den ställs. Guiden består av olika ämnesområden som huvudsakligen berör responsiv design 
och native applikationer, men även information om informanten. Denna guide används för 
samtliga informanter på respektive företag. 
 
Urval av företag till intervjuer har gjorts med hänsyn till kompetens inom det område denna 
kandidatuppsats berör. Företag med kompetens inom responsiv webbdesign och native appli-
kationer är IT-företag som arbetar med webb och mobila lösningar. Tre IT-företag kontakta-
des för kandidatuppsatsen, dessa är Exor, Xlent och Fakta. Exor och Xlent är IT-konsultföre-
tag med kompetens inom webbapplikationer och mobila lösningar, och Fakta är en webbyrå 
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med fokus på utveckling av webbsidor. Totalt har sex informanter intervjuats med varierande 
antal representanter för respektive företag. På Exor intervjuades tre personer, VD:n och äga-
ren för företaget, en konsultchef samt en UX- och UI-designer. På Xlent intervjuades en chef 
för utvecklingsteamet för ”Business Integration” som arbetar med mobila löningar. På Fakta 
intervjuades två personer, den ena är VD och den andre är vice VD på företaget. Antalet in-
formanter anses vara acceptabelt som underlag för undersökningen. Informanterna har rele-
vanta positioner för kandidatuppsatsen för att tillhandahålla sanningsenliga svar. Anledning 
till att personer på IT-företag intervjuas är att resultatet av undersökningen ska baseras på er-
farenhet kring ämnet. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel beskrivs resultat av material från intervjuer. Rubrikerna “Erfarenhet av ut-
veckling”, “Funktionalitet”, “Utveckling och underhåll”, “Utvecklingstid”, “Kostnad för ut-
veckling”, “Målgrupp för applikation” samt “Användarupplevelse för applikation” är identi-
fierade efter sammanställning av intervjuer utefter frågeställning. 
 
Vid sammanställning av resultat visar det sig att de områden som belyses mest av informan-
terna är erfarenhet av utveckling, mest efterfrågade tekniken, funktionalitet, utveckling och 
underhåll, utvecklingstid, kostnad för utveckling, målgrupp för applikation samt användar-
upplevelse för applikation. Dessa områden belyses eftersom de ligger till grund för resone-
mang när det gäller val av teknik. Därav beskrivs resultat i detta avsnitt utifrån dessa områ-
den.  
 
 
4.1 Erfarenhet av utveckling 
 
När företag kontaktar IT-företagen Exor, Xlent och Fakta för utveckling av webbsida eller 
mobil lösning är det vanligtvis IT-företagen som ger förslag på lösning, då många företag inte 
är säkra på vad de vill ha. Ett fåtal kunder är insatta i ämnet med egna tankar och idéer och 
själva har bestämt teknik. Vissa kunder ger förslag på tekniker och designer som var aktuella 
för tio år sedan, men att IT-företagen då hjälper dem med vägledning i dessa fall och diskute-
rar en lösning. I många fall vet inte kunder att den ena tekniken kan vara dyrare än den andra, 
vilket kan ha en betydande roll i det avgörande valet.  
 
Samtliga informanter inom respektive företag beskriver att kunder ofta inte fokuserar på vil-
ken teknik de ska använda, då de inte vet vilken den mest nödvändiga tekniken är i deras fall. 
Vissa kunder har bestämt vad de vill ha, men inte funderat ytterligare på om de vill ha en re-
sponsiv webbdesign eller native applikation. Det viktiga för dem är att det fungerar, ser bra ut 
på den mobila enheten och innefattar den efterfrågade funktionaliteten. Det finns fall då kun-
der vill bygga en native applikation endast för att de anser att det är “häftigt” beskriver en in-
formant. Vidare uttrycker han “...då känns det lite osexigt att bygga en mobilsida”, men han 
anser att utveckling kommer förändras. 
 
Vissa kunder har ibland en fördefinierad kravspecifikation och vet vad de vill ha, men i dessa 
fall har de vanligtvis fått hjälp med kravspecifikationen från en annan teknikbyrå. Om kunder 
redan har en kravspecifikation räcker det i princip att diskutera pris. 

 
Informanterna har en viktig roll i att utbilda kunder då den största delen av försäljningsarbetet 
syftar till att få kunder att förstå varför något bör utvecklas, samt på vilket sätt det ska vara 
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genomförbart. Det visade sig att det är mycket arbete i början av projekt för att få kunder att 
förstå innebörd av olika typer av tekniker och dess för- och nackdelar. IT-företagen är därmed 
ett stöd för kunder och erbjuder dem expertis för vägledning och rådgivning eftersom de be-
sitter tidigare erfarenhet kring ämnet, men slutgiltigt val görs i samarbete med kunderna. 
Samtliga informanter menar att anledningen till att IT-företagen bestämmer teknik för pro-
jektet är att de har mer erfarenhet kring området. En informant uttrycker sig “Låt experterna 
göra det de är bra på”. Informanterna inger ett förtroende till kunder med många referenser 
från tidigare projekt vilket kan vara till nytta för jämförelse och identifiering av fördelar och 
nackdelar. Detta kan vara avgörande varför kunder vill att IT-företagen bestämmer teknik.  
 
Vissa informanter förklarar mer utförligt hur det går till när de gemensamt kommer fram till 
ett beslut med kunderna. Till att börja med beskrivs krav, målgrupp och budget och utifrån det 
ger IT-företaget deras rekommendation utifrån erfarenhet från tidigare liknande projekt. Ge-
mensamt med kunderna tas ett beslut kring det mest optimala alternativet, vanligtvis blir det 
avgörande beslutet deras rekommendation.  
 
 
4.2 Funktionalitet  
 
Vid intervjutillfället förklarar större delen av informanterna att funktionalitet för respektive 
teknik skiljer sig från varandra. Teknik blir vanligtvis vald beroende av de funktioner kun-
derna specificerar att applikationen ska innehålla.   
 
Applikationer kan vara tillgängliga i offlineläge om användare inte har utrymme för surf eller 
tillgång till nätverksuppkoppling. Detta kan på enklast sätt möjliggöras med native applikat-
ion eftersom responsiv webbsida inte har liknande stöd för sådan funktion. Funktionalitet för 
webbläsare är istället begränsad eftersom användare inte har möjlighet till att göra allt i off-
lineläge. Endast några få megabyte är stöd för offlineläge vilket i många fall inte räcker till 
ändamålet. Det kan innebära svårigheter om exempelvis mycket information måste lagras, då 
responsiv webbdesign är ett sämre alternativ. Uppkoppling på nätverk var dock en viktig fak-
tor förr, men det anses inte längre vara ett problem eftersom användare numera alltid har till-
gång till nätverk. 
 
Begränsad funktionalitet för webbläsare medför även att responsiva webbsidor inte har till-
gång till hårdvara på samma sätt som native applikationer. Hårdvara innefattar bland annat 
GPS, kamera och push-notifikationer på mobila enheter, men övriga enheter har inte alltid 
samma hårdvarufunktioner. Native applikation kan vara lämpligt i de fall då hårdvara ska an-
vändas, men det kan även enkelt utvecklas med responsiva webbsidor. Exempelvis kan webb-
läsare nå position för enheten på liknande sätt som med native applikation. Om hårdvara på 
mobil enhet inte är nödvändig att tillgå är responsiv webbdesign ett bättre alternativ. 
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Ska 3D grafik finnas i applikationer med tunga beräkningar är native applikation ett alternativ 
för högst effektivitet. Enligt en informant är native applikation en teknik som är användbar för 
att få en hög kvalitativ slutprodukt då informanten personligen anser att det ser bättre ut och 
har “högre status”. 
 
Ytterligare en aspekt som kan påverka val av teknik är säkerhet. Nedladdade native applikat-
ioner på specifika mobila enheter ger säkrare verifiering av användare än responsiva webbsi-
dor som är öppna för alla. Funktion för fingeravtryck på vissa mobila enheter är ett exempel 
på en säkerhetsåtgärd som inte är tillgänglig för responsiva webbsidor. Det finns nummer för 
Apples mobila enheter som gör dem unika, men det finns ingen åtkomst för dessa idag. 
Många vill att Apple ska göra dem tillgängliga för att möjliggöra identifiering av personer via 
mobil enhet och mer funktioner skulle även kunna utvecklas.  
 
I de fall det är viktigt att kunna identifiera användare är native applikation lämpligare. Inlogg-
ningsfunktionalitet kan användas på både responsiva webbsidor och native applikationer, men 
med native applikationer sker detta på ett smidigare sätt. De kan spara användaruppgifter lo-
kalt på mobila enheter och alltid användas därefter. Det är inte optimalt att spendera tid på in-
loggning varje tillfälle webbsidor besöks, utan att mobila enheter istället ska spara inlogg-
ningsuppgifter. Spel är ett exempel då native applikation är lämpligt eftersom uppgifter kan 
sparas för att spelomgång ska kunna återupptas. 
 
För applikationer innehållandes endast presentation av information är responsiv webbdesign 
ett lämpligt alternativ eftersom det inte är affärskritiskt om informationen inte alltid är till-
gänglig. Tidningar med presentation av information fungerar för både native applikation och 
responsiv webbdesign, då många tidningsföretag vill använda båda alternativen för ökad 
spridning. I detta fall är dock funktioner inom respektive teknik densamma.  
 
 
4.3 Utveckling och underhåll  
 
Till skillnad från responsiv webbdesign fungerar inte en kod för en native applikation på 
samtliga mobila enheter. Varje operativsystem har ett specifikt programmeringsspråk vilket 
medför att utvecklare skapar kod till de operativsystem native applikationen ska fungera på. 
Nästan samtliga beställare av en native applikation vill att den åtminstone ska fungera för 
iOS, Android och Windows Phone, vilket innebär att det då krävs tre olika kodbaser.  
 
Samtliga informanter menar att det krävs mer att underhålla native applikationer än re-
sponsiva webbsidor. Med responsiv webbdesign behöver ändringar endast ske i en kodbas för 
att bli synligt på alla enheter. Native applikation kräver däremot att kod ändras för varje mobil 
enhet, vilket anses vara mer krävande. Det visar sig att på grund av dessa skillnader i kod-
mängd krävs det färre utvecklingsgrupper inblandade i projekt med responsiv design än native 
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applikation. Därav krävs mer kompetens vid utveckling av native applikation och av samma 
anledning kan utveckling även hamna i otakt. Vid ny version av operativsystem måste native 
applikationer uppdateras för att fungera och anpassas till nya versionen. Responsiv webbde-
sign påverkas däremot inte av operativsystemuppdateringar.  
 
 
4.4 Utvecklingstid  
 
Utveckling av respektive teknik kan ta olika lång tid beroende av olika faktorer. Vid intervju-
tillfälle är samtliga informanter överens om att native applikationer har längre utvecklingstid 
än responsiva webbsidor. Anledning till detta visar sig vara att native applikationer i många 
fall har olika kodbaser för att fungera på olika operativsystem, vilket kräver mer tid än re-
sponsiva webbsidor med endast en kodbas. Native applikationer kräver även ständigt under-
håll då uppdatering av operativsystem sker successivt, vilket inte berör responsiva webbsidor.  
 
Informanterna berättar även att det kan ta lång tid att få en native applikation godkänd av ap-
plikationsbutiken vid skapandet eller vid nya uppdateringar, då framförallt Apple kan ta tid. 
Apple kan ta upp till tre veckor för godkännande av applikationen innan de lägger upp den på 
applikationsbutiken. Även när små ändringar görs, exempelvis beskärning av en pixel, behö-
ver Apple godkänna detta vilket tar ytterligare tid. Om många små ändringar krävs successivt 
kan det ta lång tid i längden. Till skillnad från native applikationer kan utvecklare av re-
sponsiva webbsidor slippa väntetid och istället lägga upp hemsidorna när det passar, oavsett 
om de är färdigutvecklade eller inte.  
 
 
4.5 Kostnad för utveckling  
 
När det gäller kostnad för teknikerna är native applikation dyrare än responsiv webbdesign. 
Kostnad är beroende av antal timmar som läggs på utveckling, både när det gäller första vers-
ion av applikationen och senare uppdateringar. Nya programuppdateringar görs med jämna 
mellanrum på olika operativsystem vilket medför att även native applikationer måste uppdate-
ras för att kunna fungera som de är menade. Det innebär att det inte går att utveckla färdiga 
native applikationer vid första version utan måste ständigt underhållas och förbättras, vilket 
kan ge högre kostnad. Om en utvecklare endast skulle välja att utveckla en native applikation 
för ett enda operativsystem är kostnad däremot likställd med responsiv webbdesign.  
 
För att få lägga ut native applikationer på applikationsbutiker tar bland annat Apple ut en 
kostnad för det, samt tar ut en viss procentandel av försäljningen. En av informanterna ut-
trycker “Gör man en native app så ska Apple vara med och få sin del av kakan som görs med 
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alla affärer”. Detta medför ytterligare kostnad att inkludera vid utveckling av native applikat-
ion, vilket inte tillkommer vid utveckling av responsiv webbsida.  
 
 
4.6 Målgrupp för applikation 
 
Vissa typer av applikationer kan vara mer eller mindre anpassade efter olika målgrupper.  
Informanterna har skilda åsikter kring huruvida målgrupp kan vara en påverkande faktor till 
val av teknik. Några av informanterna förklarar att det inte är målgrupp som styr val av teknik 
utan att funktion för applikationen har mer betydelse. Andra menar att native applikationer 
passar bättre för barn och ungdomar med anledning att framförallt barn är vana iPhone- och 
iPad-användare, till skillnad från äldre personer.  
 
Enligt en av informanterna är användare av applikationer i mer fokus än målgrupp eftersom 
det är viktigare att få folk att använda applikationerna snarare än att rikta dem till en specifik 
målgrupp. Om användare är lojala är det enklare med native applikationer eftersom det är lät-
tare att få användare att installera dem. Ska däremot en bred användargrupp nås går det inte 
att förutsätta att nedladdning av native applikationer kommer ske i samma utsträckning, utan 
då är responsiva webbsidor att föredra. Ska det endast finnas företagsfunktioner är native ap-
plikation ett bättre alternativ än responsiv webbdesign. Då kommer det nämligen inte vara 
problematiskt att få anställda på företagen att installera native applikationerna. Men återigen 
påverkar inte målgrupp val av teknik utan det handlar snarare om att få folk att ladda ned na-
tive applikationerna. Vissa vill även spara utrymme på sina mobila enheter och därmed inte 
ladda ned native applikationer vilket responsiva webbsidor inte kräver.  
 
 
4.7 Användarupplevelse för applikation  
 
Vid frågor berörandes användarupplevelse av respektive teknik ger informanterna spridda 
svar. Vissa anser att båda teknikerna kan göras användarvänliga, men att upplevelse är väldigt 
individuell och beror på vana. Andra anser att användarvänlighet på native applikationer är 
bättre främst för att det går snabbare. Anledning till detta är att all data redan är nersynkroni-
serad på den mobila enheten. Med responsiv webbdesign går det lite långsammare, särskilt 
om det är dålig internetuppkoppling och om webbsidorna innehåller mycket reklam som 
måste ladda klart. Detta kan ta flera sekunder att ladda vilket inte tillfredsställer användare. 
Laddningstid för responsiva webbsidor blir dock ständigt förbättrad.  
 
Vid användning av native applikation kan känslor upplevas hos användare som denne är van 
vid, exempelvis hur menyer och knappar normalt fungerar. Användarvänlighet beror till viss 
del på hur komplex funktionen är. Är funktionen relativt okomplicerad kommer användare 
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inte märka större skillnad mellan responsiv webbdesign och native applikation eftersom re-
sponsiva webbsidor kan skapa nästintill alla effekter native applikationer kan göra. Vid mer 
komplicerad och komplex funktion kan däremot användarupplevelse påverkas.  
 
Användarupplevelse kan även skiljas åt för olika typer av native applikationer. Native appli-
kationer kan upplevas olika beroende på vilket operativsystem de skapats för. Knappar, me-
nyer och datum kan fungera olika på respektive operativsystem. Även vissa funktioner kan 
skapas för ena operativsystemet och undvikas på andra, vilket kan ge skilda användarupple-
velser. Användare känner ofta igen om iPhone- eller Android-telefon används beroende på 
dessa faktorer. 
 
Många kunder vill att applikationen ska finnas tillgänglig via en ikon på den mobila enheten. 
Med hjälp av en ikon kan användare lätt ha åtkomst till applikationen, vilket upplevs smidigt. 
Detta är i många fall en anledning till varför kunder väljer native applikation framför re-
sponsiv webbdesign eftersom det inte skapas en ikon när en responsiv webbsida används. För 
responsiv webbsida finns däremot möjlighet till att spara en länk till webbsidan med ett bok-
märke vilket ser likadant ut på  mobila enheter som en ikon. Därmed fungerar responsiv 
webbsida likt native applikation när det gäller ikon och bokmärke, däremot går det inte att 
skicka ut notiser till användaren. En informant uttrycker sig “Det blir lite manuellt handgrepp 
att skapa den här ikonen” då informanten syftar till att det är ansträngande för användare att 
skapa bokmärken för webbsidor. Responsiva webbsidor kan i princip innehålla en knapp med 
texten “kom ihåg mig” vilket då skapar en ikon liknande native applikation, men telefontill-
verkare omöjliggör detta medvetet. Om det var möjligt skulle användare slippa ladda ned ap-
plikationer och ta utrymme på den mobila enheten. 
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5. Analys  
 
I detta avsnitt beskrivs analys av det resultat som definieras i föregående avsnitt. I denna del 
analyseras och jämförs data från teoriavsnittet och resultatavsnittet för att ligga till grund för 
slutsatser. 
 
 
5.1 Inledning för analys  
 
Vid bearbetning av teori och empiri visar det sig att teknikerna ses som två skilda användar-
fall främst beroende på vilka funktioner applikationen ska ha. Native applikation ses snarare 
som ett komplement till en responsiv webbsida eftersom de i många fall används tillsammans. 
Teknikerna går därmed inte att ställas mot varandra för jämförelse utan betraktas i kandidat-
uppsatsen som två skilda tekniker. Fördelar och nackdelar för respektive teknik beskrivs där-
för inte i relation till den andra tekniken i detta avsnitt. De faktorer som kan påverka val av 
teknik är baserade på områden som belyses från teori samt information från informanternas 
beslutsfattande. Faktorerna är; erfarenhet av utveckling, mest efterfrågade tekniken, funktion-
alitet, utveckling och underhåll, utvecklingstid, kostnad för utveckling, målgrupp för applikat-
ion samt användarupplevelse för applikation. Dessa faktorer används för att ta reda på när re-
spektive teknik bör användas.  
 
 
5.2 Tillämpning av teori 
 
Informanterna beskriver att det i de flesta fall är de som bestämmer vilken teknik kunderna 
ska ha. Kunderna är ofta inte medvetna om vilka tekniker som är mest optimala i deras fall, 
och IT-företagen hjälper då med vägledning och rådgivning av teknikval. Detta innebär att be-
slutfattande i många fall är IT-företagens uppgift och teorin “Personality and Decision Proces-
ses” (Brim m.fl. 1962) tillämpas därmed på deras beslutsfattande när det gäller val av teknik 
och implementation. De sex stegen i processen är (1) identifiera problemet, (2) erhålla nöd-
vändig information, (3) producera möjliga lösningar, (4) värdera lösningarna, (5) hitta en stra-
tegi, (6) utföra vald handling.  
 
Dialog i början av utvecklingsprocessen sker alltid mellan kunderna och IT-företagen för att 
få en grund för vad kunderna efterfrågar och hur deras förutsättningar och situation ser ut. 
Frågor ställs bland annat kring funktionalitet, målgrupp och syfte för att IT-företagen ska få 
förståelse för problemet och hur det därefter ska lösas. I Brim’s teori (Brim m.fl. 1962) förkla-
ras att steg ett och två sker i följd där personen först identifierar problemet och därefter erhål-
ler nödvändig information. Vid tillämpning av teorin i detta fall sker däremot steg ett och två 
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parallellt med varandra eftersom konversation mellan kunderna och IT-företagen ger både in-
formation och identifiering av problemet. Enligt Hansson (1994) har många författare kritise-
rat teorin i detta avseende. 
 
När nödvändig information erhållits från kunderna hittar IT-företagen möjliga lösningar på 
teknik till det de efterfrågar och ger därefter rekommendationer baserat på detta. De tekniker 
som rekommenderas beskrivs utifrån dess fördelar och nackdelar för att kunderna ska få för-
ståelse kring dess skillnader. I Brim’s teori motsvarar detta steg tre i processen, då möjliga 
lösningar av teknik identifieras av IT-företagen.  
 
Steg fyra syftar till att lösningarna värderas utifrån vilken teknik som anses mest lämplig i det 
specifika fallet. Tillsammans med kunderna gör IT-företaget ett gemensamt val kring teknik, 
och deras rekommendationer blir ofta det slutgiltiga alternativet. Valet baseras bland annat på 
de faktorer som identifieras i kandidatuppsatsen. Dessa faktorer innefattar applikationens 
funktionalitet, utveckling och underhåll, utvecklingtid, kostnad, målgrupp samt användarupp-
levelse. 
 
För olika tekniker krävs olika processer för implementation, då olika kompetens och antal 
medlemmar i projekt skiljer processerna åt. Beroende på vilken teknik IT-företagen och kun-
derna till slut väljer krävs en strategi för hur utvecklingsarbetet ska gå till, i likhet med steg 
fem i Brim’s teori. I detta skede sker därmed beslutsfattandet av val av teknik, beskriver Brim 
(1962). Ofta är beslutet IT-företagens ansvar och beslutet baseras då på tidigare erfarenheter. 
När tekniken är fastställd införs utvecklingsarbetet i enlighet med steg sex i Brim’s teori. Ef-
tersom sådant beslutsfattande ofta sker inom IT-företagen, skapar de en vana och rutin för 
framtida liknande situationer. 
 
IT-företagens beslutsfattande sker alltså till stor del enligt Brim’s teori, men steg ett och två 
sker vid tillämpning av teorin i detta fall parallellt snarare än sekventiellt. I vissa fall har även 
kunderna specificerat vilken teknik de ska använda och behöver endast hjälp med implemen-
tation och underhåll. Processen för beslutsfattande är då inte IT-företagens ansvar utan snarare 
kundernas.  
 
 
5.3 Fördelar och nackdelar med responsiv webbdesign 
 
Den främsta fördelen med responsiv webbdesign är konceptet för tekniken, eftersom ett opti-
malt användargränssnitt utformas för fler olika typer av enheter. Designen är oberoende av 
om webbsidan besöks via smarttelefon, surfplatta, bärbar dator eller stationär dator (Huri 
Baturay och Birtane 2013). Konceptet inkluderar dock media queries vilket är en komponent 
inte alla webbläsare har stöd för. Användare med sådana webbläsare kan därmed inte se re-
sponsiva webbsidor vilket minskar dess tillgänglighet. Komponenten flexible images medför 
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att enheter med små skärmytor måste ladda ned media i dess fullständiga format trots att de 
endast ska presenteras i en specifik procent av den fullständiga storleken. 
 
Offlinefunktionalitet för responsiv webbdesign är begränsad då användare inte kan göra allt i 
offlineläge, utan bara till viss mån. Endast några få megabyte fungerar i offlineläge vilket i 
många fall inte är tillräckligt för vissa ändamål. Webbläsares utnyttjande av hårdvara på en-
heter som besöker en resposiv webbsida är även begränsad. Enheter har dessutom inte alltid 
samma hårdvara vilket kan medföra problem om webbsidan skulle kräva åtkomst till sådan 
hårdvara. 
 
Vid utveckling av responsiv webbsida krävs endast en kodbas som fungerar på fler olika en-
heter och operativsystem (RapidValue 2016). Det är till teknikens fördel eftersom ändringar i 
koden endast behöver ske på ett ställe och ger effekt för samtliga enheter. Eftersom responsiv 
webbdesign använder webbläsare krävs inte heller någon uppdatering av webbsidan när ope-
rativsystemet uppdateras. Utvecklingsgrupper för applikationer behöver dessutom inte vara 
omfattande och kompetens krävs endast inom de specifika kodspråken. Dock krävs det 
mycket erfarenhet hos utvecklare för att skapa en responsiv webbsida med god användarupp-
levelse. 
 
Eftersom responsiv webbdesign endast har en kodbas är det ett tidseffektivt sätt att utveckla 
en applikation på. När ändringar görs för applikationen verkställs ändringarna direkt och 
ingen tidsfördröjning sker när uppdateringar sätts i drift. Kostnad för responsiv webbdesign är 
dessutom lägre än för andra tekniker på grund av att en enda kodbas skapas. Detta medför att 
även underhållet av en responsiv webbsida kostar mindre. Informanterna förklarar att kostnad 
för utveckling beror på hur många timmar som läggs på utvecklingsarbetet vilket gör re-
sponsiv webbdesign till ett kostnadseffektivt val. 
När det gäller målgrupp för responsiv webbdesign visar det sig att inga tydliga riktlinjer iden-
tifieras för vilka målgrupper denna teknik är användbar för. Däremot anses tekniken vara till 
fördel då en bred användargrupp är menat att använda webbsidor. Eftersom webbläsare an-
vänds för responsiv webbdesign kräver detta inte nedladdning av programvara till enheten vid 
användning. Därmed tas inget utrymme från enheten vilket är en fördel. 
När användare besöker en responsiv webbsida kan en fördröjning ske innan webbsidan blir 
synlig förklarar informanterna och Hongkiat (2016). Anledning till detta är att skript och bil-
der på webbsidan måste ladda färdigt innan användare kan se webbsidan vilket ses som en 
nackdel. Användare är i många fall otåliga och inte beredda på att vänta, men det finns lös-
ningar på det problemet. Ett exempel är en metod kallad lazy loading som kan möjliggöra att 
textinnehåll visas i första hand, och bilder laddas in vid senare skede (Hongkiat 2016). 
 
Tillgänglighet för en responsiv webbsida kan ses som sämre än vissa andra tekniker med 
tanke på att webbläsare används. Det innebär att då webbsidor besöks skapas inga ikoner på 
enheten utan detta behöver användare i sådant fall göra manuellt. Användare sparar då länken 
till webbadressen med ett bokmärke på enheten vilket är i likhet med en ikon. Detta är dock 
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ett ansträngande sätt att få webbsidan tillgänglig och det säkerställer inte att användare fak-
tiskt skapar det. I de fall då användare har ett bokmärke till webbsidan går det ändå inte att 
skicka ut push-notifikationer till användare vilket är till dess nackdel.  
 
Ska applikationer endast innehålla presentation av information är responsiv webbdesign ett 
lämpligt alternativ eftersom det inte är affärskritiskt om informationen inte alltid är tillgäng-
lig. Tidningsföretag är ett exempel på detta.  
 
I figur 1 nedan sammanfattas fördelar och nackdelar med responsiv webbdesign. 
 

 
 
Figur 1. Sammanfattning över fördelar och nackdelar med responsiv webbdesign  
 
 
5.4 Fördelar och nackdelar med native applikation  
 
Native applikationer kan användas oavsett om de är uppkopplade på ett nätverk eller inte vil-
ket gör att användare kan utnyttja dem oberoende av plats (Buettner och M.Simmons 2011). 
Mer information kan då sparas offline på den mobila enheten med native applikation och kan 
användas överallt, vilket är att föredra. En annan fördel med native applikationer är att de kan 
utnyttja den mobila enhetens hårdvarufunktioner, exempelvis kamera eller lampa (Phuc Huy 
och vanThanh u.å). Native applikationer är bra för funktionalitet med komplexa interaktioner 
och mycket processorkraft då ett exempel på det är 3D-grafik. Vid nedladdning av en native 
applikationer krävs utrymme på den mobila enheten vilket många användare anser vara en 
nackdel (Designmodo 2014).  
 
Native applikation ger säker verifiering eftersom det exempelvis går att använda fingeravtryck 
för inloggning. Användaruppgifter på den mobila enheten kan även sparas vilket medför smi-
digare inloggningsprocess vid framtida användning av native applikationen. Spel är ett exem-
pel på när detta kan utnyttjas smidigt anser informanterna samt Buettner och M.Simmons 
(2011), eftersom användaren då kan logga in och fortsätta spelet där det tidigare avslutades.  
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Native applikation bygger ofta på flera olika kodbaser med olika programmeringsspråk för 
anpassning till olika mobila enheter (Jobe 2013). Vanligtvis anpassas applikationen till olika 
operativsystem vilket kräver ansträngning både vid utveckling, ändring och uppdatering. De 
flesta kunder vill att applikationen ska fungera för operativsystemen iOS, Android och Win-
dows Phone vilket då kräver tre olika kodbaser. Vid sådant fall krävs olika kompetens hos ut-
vecklare och därmed större utvecklingsgrupp. Utvecklingsprocesser kan även hamna i otakt. 
På grund av att det krävs olika kodbaser för olika operativsystem medför det även att det tar 
längre tid att utveckla en native applikation desto fler operativsystem den ska fungera på 
(Huri Batuary och Birtane 2013). Vidare kan det även ta lång tid att få en applikation god-
känd. Framförallt applikationer för Apple då det kan dröja upp emot två veckor innan den 
godkänns. 
 
Designmodo (2014) hävdar att en av de dyraste lösningarna av de tekniker som finns idag är 
native applikation. Dock bör det tilläggas att om det utvecklas en native applikation för endast 
ett operativsystem är kostnaden likställd med andra tekniker som exempelvis responsiv webb-
design. Ytterligare en anledning till att native applikation är en dyr teknik är underhållskost-
naderna. Det kommer uppdateringar till operativsystem med jämna mellanrum vilket medför 
att även native applikationer måste uppdateras för att kunna fungera enligt förväntningar.  
 
När ett företag lägger ut en native applikation i en applikationsbutik finns möjligheten att låta 
applikationen vara gratis eller kosta för att kunna ladda ner den (Buettner och M.Simmons). 
Detta kan ses som en fördel för native applikation eftersom företaget då har en valmöjlighet. 
Det finns dock en nackdel med att välja att applikationen ska kosta att ladda ner. Applikat-
ionsbutikerna tar ut en viss procentandel av försäljningen, vilket framförallt Apple gör. Även 
när applikationen läggs ut på applikationsbutiken för första gången måste en avgift betalas 
vilket innebär ytterligare kostnad för tekniken.  
 
 
Om målgruppen för applikationen är barn och ungdomar är native applikation att föredra ef-
tersom de är vana iPhone- och iPad-användare i jämförelse med äldre personer. Är applikat-
ionens målgrupp exempelvis specifika företag är även native applikation att föredra eftersom 
det då inte kommer bli problematiskt att få anställda att ladda ner den. Ska applikationen däre-
mot ut till en bred användargrupp där det inte går att räkna med att användare kommer vilja 
ladda ner applikationen till sin enhet är native applikation inte lika användbart.   
 
Native applikationer är kända för att vara snabba eftersom de inte har någon märkbar ladd-
ningstid (Phuc Huy och vanThanh 2016). Detta kan vara en fördel eftersom användarupple-
velsen anses bättre då användarna inte riskerar att behöva vänta på att sidan ska laddas färdigt. 
Native applikation är även bra vid användning av komplexa interaktioner. Användarupple-
velse kan skiljas för olika typer av native applikationer som är skapade för olika operativsy-
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stem. Anledningen till det är att knappar, menyer och datum fungerar olika på olika operativ-
system. Dessutom kan en native applikation som skapats för flera operativsystem, exempelvis 
för iPhone eller Android, ha skilda funktioner vilket då ger skilda användarupplevelser. Det är 
en fördel att kunna anpassa funktioner efter olika operativsystem eftersom det ger mest opti-
mala användarupplevelse för respektive operativsystem. Vid nedladdning av en native appli-
kation skapas en ikon på den mobila enheten som är kopplad till applikationen, vilket många 
anser fördelaktigt. Användare har då lätt åtkomst till applikationen.  Det går även att skicka 
push-notifikationer till användarens mobila enhet vilket är en fördel om ägare av applikat-
ionen vill skicka meddelanden till användarna. 
 
I figur 2 nedan sammanfattas fördelar och nackdelar med native applikation. 
 
 

 
 

Figur 2. Sammanfattning över fördelar och nackdelar med native applikation 
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6. Slutsats och reflektion  
 
I det avslutande kapitlet presenteras kandidatuppsatsens slutsats utifrån analysavsnittet. Till 
sist är det en reflektionsdel där trovärdigheten för kandidatuppsatsen diskuteras, vidare 
forskning samt huruvida kandidatuppsatsens frågeställning är besvarad.  
 
 
6.1 Slutsats  
 
Frågeställningen för kandidatuppsatsen är “När är teknikerna responsiv webbdesign och na-
tive applikation lämpligast att använda vid utveckling av applikationer och vilka faktorer kan 
påverka detta?”. Identifierade faktorer som kan påverka val av teknik vid utveckling visade 
sig vara funktionalitet, kostnad, utvecklingstid, utveckling och underhåll, användarupplevelse 
samt målgrupp. Vid tillämpning av Brim’s teori “Personality and Decision Processes” (1962) 
visade det sig att IT-företagen tar hänsyn till faktorerna i deras beslutsfattande. Detta bevisar 
att det är viktigt att kunder är medvetna om dem eftersom de ligger till grund för beslut som 
fattas. För att göra ett lämpligt val av teknik är det därför viktigt att faktorerna belyses för fö-
retag som ska utveckla applikationer. Vidare besvaras frågeställningen nedan när respektive 
teknik är lämpligast att använda. 

Resultatet av kandidatuppsatsen visar att tekniken responsiv webbdesign är användbar då ap-
plikationen ska finnas tillgänglig för olika enheter och operativsystem. Detta på grund av att 
konceptet för tekniken innebär utveckling av en enda kodbas som fungerar på alla enheter. I 
och med detta krävs därmed endast en liten utvecklingsgrupp vilket är bra i de fall kunderna 
har en begränsad budget. Kostnad blir lägre eftersom utveckling av responsiv webbsida går 
snabbt i jämförelse med andra tekniker. I de fall då det är viktigt att applikationen snabbt sätts 
i drift och ändringar ska ske fort är därmed responsiv webbdesign att föredra. Tekniken bör 
användas i de fall offlineläge och funktionalitet för hårdvara inte ska användas. Detta på 
grund av att åtkomst till hårdvara via webbläsare är begränsad. Om målgrupp för applikat-
ionen är bred kan det dessutom vara till fördel att använda denna teknik. Resultatet visade 
även att för applikationer med mycket text och information är responsiv webbdesign mer 
lämplig än andra tekniker. 

Native applikation är istället lämplig att använda i de fall applikationen ska vara oberoende av 
nätverksuppkoppling och därmed även platsoberoende. Vidare visar undersökningen att na-
tive applikation är att föredra när den mobila enhetens hårdvarufunktioner ska utnyttjas. Även 
när det krävs funktionalitet med komplexa interaktioner och mycket processorkraft. Om före-
tag kräver en applikation med snabb laddningstid är native applikation ett säkert alternativ. 
Det är även en rekommendation att använda tekniken för företag som vill anpassa funktioner 
efter olika operativsystem för att få optimal användarupplevelse. Spel är ett exempel en kate-
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gori som kan ge god användarupplevelse med native applikation. Om säker verifiering av an-
vändare är ett krav är denna teknik även i detta fall att föredra. Dessutom kan inloggningsupp-
gifter sparas vilket är en ytterligare anledning till att det är en lämplig teknik för spel. I de fall 
då företag vill kunna skicka push-notifikationer till användare och även ha hög tillgänglighet 
för applikationen via en ikon på hemskärmen bör native applikation användas. Kandidatupp-
satsens undersökning visar att ifall företag vill tjäna pengar på sin applikation är native appli-
kation ett bra alternativ. Företag kan då själva välja avgift för att användare ska kunna ladda 
ner den. Vidare visar det sig att tekniken är användbar när målgruppen är barn och ungdomar 
eller om applikationen ska användas för företagsverksamhet.   
 
 
6.2 Reflektion 
 
Kandidatuppsatsens undersökning baseras endast på sex informanters erfarenhet samt tidigare 
forskning. Detta kan anses vara ett tunt underlag för att dra slutsatser av. Dock bedöms resul-
tatet trovärdigt då samtliga informanter besitter erfarenhet inom det aktuella ämnet vilket till 
stor del har stämt överens med tidigare forskning. Vid forskning med fler informanter kan 
ökad giltighet för resultatet uppnås.  
 
Resultatet blev som väntat då faktorer identifierats som kan påverka val av teknik. Vidare be-
svarades frågeställningen eftersom kandidatuppsatsen ger en beskrivning av när respektive 
teknik är lämpligast att använda. Det finns förhoppningar om att kandidatuppsatsen ska 
komma till användning i de fall företag är i behov av en vägledande beskrivning för val av 
teknik. Målet med undersökningen var att jämföra responsiv webbdesign och native applikat-
ion men det visade sig att det inte var möjligt att göra detta eftersom teknikerna har olika an-
vändningsområden.  
 
Med denna kandidatuppsats kan även vidare forskning utföras för identifiering av ytterligare 
faktorer som kan påverka hur val av teknik bör göras. En rekommendation till fortsatta studier 
är att undersöka om faktorerna faktiskt påverkar valet av teknik genom att undersöka orsaks-
samband. 
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8. Bilagor  
 
I det här avsnittet presenteras bilagor som komplement till kandidatuppsatsen.  
 
 
8.1 Bilaga 1: Intervjuguide  
 

x Vad heter du? 
x Vad är din position inom företaget?  

o Vad är det för arbetsuppgifter som det innefattar? 
x Vad har du för erfarenhet inom ämnet responsiv webbdesign? 

o Och inom native appar? 
x Har du någon utbildning inom någon av teknikerna? 
x Vem är det som brukar lägga förslag till vilken teknik som ska användas, ni eller kun-

derna?  
o Varför tror du att det är så?  

x Vad brukar kunderna som vänder sig till er vanligtvis efterfråga, responsiv webbsida 
eller native applikation? 

o Varför är det mest eftertraktat?  
o Vilka faktorer tror du påverkar vilket val av teknik företag gör och på vilket 

sätt de i så fall påverkar?  
x Hur ser kostnaderna ut för respektive teknik? 
x Hur ser tidsaspekterna ut för respektive teknik?  
x Kan den ena tekniken vara mer lämplig att använda beroende på vilken målgrupp som 

produkten är riktad till, på vilket sätt i så fall?  
x Hur ser underhåll av respektive teknik ut?  
x Finns det några skillnader när man ska göra ändringar i designen, vilka i så fall?  
x Vad anser du är fördelar med responsiv webbdesign? 

o Nackdelar?  
x Vad anser du är fördelar med native applikation? 

o Nackdelar? 
x Är det några specifika faktorer som påverkar när du tycker man bör välja den ena tek-

niken framför den andra? 
x Kan du ge exempel på olika kategorier som kan passa bättre till responsiv webbdesign 

respektive native applikation?  
x Hur tror du att användarna av respektive teknik upplever användbarheten? 
x Hur går processen till när ni och kunden fattar ett beslut om vilken teknik (av re-

sponsiv design och native applikation) som ska användas? 

 


